PGA Golf Professional
- bliv professionel golftræner og akademiøkonom i
Oplevelsesøkonomi i en og samme uddannelse
Som studerende på akademiuddannelsen, Oplevelsesøkonomi med speciale i Golf,
slår du flere fluer med et smæk. Du bliver både golftræner og akademiøkonom og
får også adgang til at forsætte på videregående uddannelser, fordi du opnår 60
ECTS-point, hvilket svarer til en uddannelse på bachelor-niveau.
Uddannelsen tager i alt 3 år og omfatter både praktik og teori.

PGA Golf Professional - uddannelsens beskrivelse.
Golftræneruddannelsen anno 2020 spænder bredt og er kompetencegivende til andre videregående
uddannelser. Uddannelsen er en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi med speciale i golf. Den giver i alt
60 ECTS-point. Golftræneruddannelsen er et samarbejde mellem PGA of Denmark,
Dansk Golf Union, Erhvervsakademi Dania og Idrætsskolerne Ikast
På golftræneruddannelsen forberedes du til en hverdag i en golfklub.
En hverdag hvor kompetencerne skal være vidtrækkende.
Uddannelsen har 2 spor, undervisning i golf og en akademiuddannelse
i oplevelsesøkonomi.

I golfundervisningen modtager du undervisning i de kompetencer der skal
hjælpe dig til at blive en kompetent træner for golfklubbens medlemmer. Her
undervises du i boldens flugt gennem brug af trackman, basis svingteknik for alle
spillets facetter, metodik og træningslære, samt mental og fysisk træning.
Golfboldens flugt og svingteknik afsluttes med en skriftlig eksamen.
Hele golfforløbet afsluttes på en afsluttende
eksamenstur til Abu Dhabi.

Akademifagene skal klæde dig på til at kunne varetage din
egen forretning og/eller indgå i golfklubbens administrative
hverdag. Akademifagene er oplevelsesledelse,
oplevelsesøkonomi, procesledelse, salgspsykologi og
grundlæggende salg. Akademifagene afsluttes enkeltvis
med en skriftlig og mundtlig eksamen. Hele forløbet afsluttes
med en tværfaglig hovedopgave.

Optagelseskriterier

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:
•
•
•
•
•

En videregående ungdomsuddannelse
Minimum 18 år
2 års erhvervsarbejde
Spillehandicap 4,0 for mænd og 6,0 for kvinder
Gennemført Juniortræner-/Begynder/
juniortræneruddannelsen og Grundtræneruddannelsen

Erhvervsakademi Dania og PGA/DGU kan udføre realkompetencevurderinger i forhold til optagelse på uddannelsen.
BEMÆRK - akademimodulerne tilbyder vi også som efteruddannelse til allerede uddannede professionelle golftrænere.

Økonomi

Hvis du er fyldt 25 år kan du, som studerende, via din arbejdsgiver søge SVU-godtgørelse.
BEMÆRK - priserne i skemaet nedenfor er vejledende.

Anslåede skoleudgifter

År 1

Skolepenge (bøger m.m)

28.000 28.000

56.000

Studietur

11.000

0

11.000

Ophold Ikast

9.000

10.000

19.000

0

0

Trackman University

0

År 2

Samlet

Uge 9

1.500

1.500

3.000

Samlet prismlet

49.500 39.500

89.000

Arbejdsgiver betaler ovennævnte. Eleverne betaler selv for transport til og fra skolen.

Undervisere
•
•
•
•
•
•

Marcus Brown, PGA
Morten Hedegaard, PGA
Steffen Jacobsen, PGA
Mats Björkman, ISI/PGA
Christian Møller, DGU
Lars Steen Pedersen, Frejo & Steen,
partner og konsulent
• Niels Vester, Erhvervsakademi Dania
• Martin Lauridsen, fysioterapeut
• Jacob Nees, fysioterapeut

For yderligere information

Steffen Jacobsen, PGA of Denmark
Mail: steffen@pga.dk
Mobil: 20 73 00 41
Christian Møller, DGU
Mail: chm@dgu.org
Mobil: 23 83 68 11
Thomas Poulsen, ISI
Mail: tp@isi.dk
Mobil: 20 97 99 68
Niels Vester, Erhvervsskolen Dania
Mail: nve@eadania.dk
Mobil: 40 80 30 00

